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Název práce: 
 
Ovlivnění signalizace Notch v nádorech indukovaných papilomaviry  
(Influencing Notch signalling in virus associated tumours) 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Deregulace evolučně konzervované signalizační dráhy Notch je spojena s řadou 
onemocnění včetně nádorových. Mezi takové patří i nádory hlavy a krku, u kterých 
byly prokázány časté mutace v genech Notch signalizační dráhy. Část nádorů hlavy 
a krku je etiologicky spojena s infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Úkolem této 
bakalářské práce bylo popsat změny buněčné signalizace Notch ve virově 
indukovaných nádorech a zaměřit se přitom na nádory hlavy a krku spojené s HPV. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 34 stran, je klasicky členěna do 8 kapitol a odpovídá požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito celkem 72 literárních zdrojů. Přehledové články jsou zvlášť 
vyznačeny. Literární zdroje jsou dostatečné a správně citované. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je výborná. Práce je psána velmi srozumitelně a čtivě, 
s minimálním počtem překlepů či jazykových nesrovnalostí. Oceňuji také vlastní 
zpracování obrázků, které vhodně doplňují text. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Práce poskytuje čtenáři srozumitelný přehled o Notch 
signalizační dráze a jejímu vztahu ke karcinogenezi, zejména pak 
u dlaždicobuněčných nádorů hlavy a krku (HNSCC) indukovaných lidskými 
papilomaviry. Kapitoly jsou vhodně zvoleny, autorka čtenáře seznamuje s důležitými 
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pojmy a nechybí ani vlastní autorčiny úvahy a závěry k dané problematice. Práce 
má naprosto minimální počet překlepů a je psána čtivě. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Drobné připomínky:  

1) V seznamu zkratek by bylo vhodné doplnit k názvům Mind bomb a Neuralized 
vysvětlení, že se jedná o ubikvitin ligasy (podobně jako to autorka vedla u 
jiných proteinů). Některé zkratky v práci často uváděných proteinů v seznamu 
chybí (p21, pRb, p53…), což ale nijak nebrání porozumění textu.  

2) 2-krát je v práci uveden pojem „in situ“ a „in vitro“ nikoliv kurzívou. 
3) V textu je nejprve uveden odkaz k Obrázku 2, až následně k Obrázku 1. 
4) Obrázek 1 (Struktura receptoru Notch a jeho ligandu) je mírně zavádějící 

v tom, že ligand i receptor jsou zakotveny ve stejné membráně. Rozumím 
tomuto zjednodušení, přesto bych se mu příště raději vyhnula.  

5) V některých případech nejsou uváděny názvy genů kurzívou. 
 
Otázky: 

1) Jakým způsobem a ve kterých buněčných kompartmentech dochází 
k maturaci Notch receptorů? Jak je modulována aktivita (afinita) Notch 
receptorů k různým ligandům?  

2) Jaké buněčné a molekulární procesy jsou zodpovědné za aktivaci ligandů? 
Který z kroků aktivace Notch receptorů je považován za rychlost určující? 

3) Kterými mechanismy je regulováno množství Notch receptorů v buněčné 
membráně? 

4) Jak se promítne duální charakter Notch signalizace ve vztahu k nádorovému 
bujení do výběru případné farmakologické intervence? 

5) Jak časté jsou genetické změny v Notch signalizaci u nádorů hlavy a krku 
(HNSCC)? Liší se jejich frekvence v souvislosti s HPV infekcí? 

6) Ví se, jakým způsobem ovlivňují HPV onkoproteiny Notch signalizaci?  
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
 

• Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve 
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která 
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

Dr. Tomáš Mašek 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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